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23221 Proefschrift Hulp op maat ISBN 978- 90-77834-33-6 nur 847 170 x 240 mm rug 8,5mm cyaan magenta geel zwart

Mombarg onderzoekt in dit proefschrift het effect van remedial teaching gericht op leerlingen met

leerproblemen in het vmbo. Daarbij is gebruikgemaakt van het interventieprogramma Hulp op Maat

(HoM) ontwikkeld door De Groot c.s. (1996). Hulp op Maatbiedt onder andere trainingsprogramma’s

gericht op het verbeteren van de verbale en visuele informatieverwerking (algemene leervoorwaar-

den) én het versterken van de taal- en rekenvaardigheid (specifieke leervoorwaarden). De leergangen

worden deels op de computer aangeboden en zijn opgebouwd naar moeilijkheidsgraad op basis van

handelingsgerichte diagnostiek. 

In dit proefschrift wordt het effect van de methode HoM vergeleken met de reguliere benadering

binnen het vmbo. Om het effect te kunnen meten hebben 106 vmbo-leerlingen met leerproblemen

gewerkt met deze experimentele methode. De resultaten van deze leerlingen zijn vergeleken met

de resultaten van 95 leerlingen in een controlegroep.

De Experimentele groep die gewerkt heeft met de methode HoM boekte een grotere vooruitgang

(significant) op de leervaardigheden visuele informatieverwerking, begrijpend lezen en rekenen

dan de Controlegroep. Wat betreft de leervaardigheden verbale informatieverwerking en spel-

ling is er geen verschil tussen beide groepen gevonden. De methode HoM had in enige mate

positieve effecten op de leerprestaties. De leerlingen die gewerkt hebben met de methode HoM

haalden vergelijkbare rapportcijfers, maar slaagden voor een hoger eindexamenniveau.

De auteur, Remo Mombarg (1968) was na de opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding

enkele jaren werkzaam in het speciaal onderwijs. Tegelijkertijd rondde hij de studie orthopedagogiek

af en kreeg een deeltijdaanstelling bij de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek.

Hier doet hij onderzoek naar leerproblemen. Daarnaast is hij opleider Speciaal Onderwijs aan het

Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool te Groningen.
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